ข้อกำำหนดและเงื่อนไข

กำรจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สองภำยใต้ “.th”
ประกาศ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2561

1 คำาจำากัดความ

•
•

•

บุคคล (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย

ผ้้ถือครองชื่อโดเมน (Holder of domain name) หมายถึง ชื่อบุคคลที่ได้รบ
ั อนุมัติสิทธิใ์ นการ
จดทะเบียนชื่อโดเมนจากทีเอชนิค ซึ่งบุคคลนัน
้ จะต้องมีสถานที่ตงั ้ ในประเทศไทย หรือดำาเนินกิจการ
(หรือมีผ้รับมอบอำานาจ) ภายใต้กฎหมายไทย

ผ้้สมัคร หมายถึง ผ้้ย่ น
ื คำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งอาจจะเป็ นผ้้ถือครองชื่อโดเมนนัน
้ ๆ
หรือผ้้ที่ได้รบ
ั มอบหมายให้ดำาเนินการแทน

2 การเปิ ดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับทีส
่ องภายใต้ “.th” ครัง้ นี ้

เป็ นแบบเฉพาะกิจสำำหรับชื่อธุรกิจเอกชน

ชื่อรัฐวิสำหกิจ และชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ เท่านัน
้ ซึ่งเครื่องหมายการค้าหมายรวมถึง เครื่องหมายการค้า

(Trade Mark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) และ
เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนชื่อโดเมนเช่นเดียวกับ
หมวดหม่้ .co.th

3 ระยะเวลาในการรับสมัครเริ่มตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เวลำ 09:00 น. ถึง วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 24.00 น. (ตำมเวลำประเทศไทย)

4 โครงกำรนีม
้ ีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจำคให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

โครงสร้ำงพื้นฐำนของอินเทอร์เน็ตเพื่อสำธำรณประโยชน์ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของม้ลนิธิฯ

เพื่อกำรพัฒนำ

5 วิธีชำาระเงิน
5.1

ค่าธรรมเนียมการสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน จำานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ ชื่อโดเมน

(รวมภาษีม้ลค่าเพิ่มแล้ว) โดยผ้้สมัครต้องชำาระให้แก่ บริษัท ที.เอช.นิค จำำกัด ตามช่องทาง
การชำาระเงิน ดังนี:้
ธนาคาร

สาขา

เลขทีบ
่ ัญชี

2) กสิกรไทย

คลองหลวง

178-2-66467-7

1) ไทยพาณิชย์

ราชวัตร

130-3-00550-1

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

บริษัท ที.เอช.นิค. จำากัด กระแสรายวัน
บริษัท ที.เอช.นิค จำากัด ออมทรัพย์

หรือ ชำาระช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://thdomain.thnic.co.th/onlinepayment/
สิน
้ สุดกำำหนดชำำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561

5.2 เงินบริจาคเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนจำานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ชื่อโดเมน ต่อ 1 ปี
คำาขอสมัครที่ได้รับอนุมัตแ
ิ ล้ว ผ้้สมัครสามารถบริจาคเงินให้แก่ ม้ลนิธิศ้นย์สำรสนเทศเครือข่ำยไทย

ได้โดยตรงตามช่องทางการชำาระเงิน ดังนี:้
ธนาคาร

ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี

ม้ลนิธิศ้นย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

สาขา

เลขทีบ
่ ัญชี

ประเภทบัญชี
SLD .TH ครัง้ ที่ 3/2561

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
406-000919-5
ออมทรัพย์
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หมายเหตุ

✔
✔

ผ้้สมัครต้องเป็ นผ้้รับผิดชอบชำาระค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

✔

หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผ้้ถือครองชื่อโดเมนไม่ได้ถือสิทธิความเป็ นเจ้าของเอกสารประกอบ

ผ้้สมัครทีไ่ ม่ได้ชำาระเงินค่าธรรมเนียมฯ หรือ ไม่ชำาระเงินบริจาคหรือชำาระไม่ถ้กต้องครบถ้วน ม้ลนิธิฯ
จะถือว่าใบสมัครเป็ นโมฆะ

การสมัคร ม้ลนิธิฯ สงวนสิทธิในการถอดถอนสิทธิการถือครองชื่อโดเมนนัน
้
โดยจะสื่อสารทางใด
ทางหนึ่งตามสมควรให้ทราบล่วงหน้าก่อนถอดถอนสิทธิเป็ นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์

6 คำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาชื่อโดเมน .th จะได้รบ
ั สิทธิใช้ช่ อ
ื
โดเมนภายใต้ “.ไทย” จำานวน 1 ชื่อ ตามเงื่อนไขใน นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2561)

7 เอกสารประกอบการยื่นคำาขอสมัคร อ้างอิงตาม นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2561) หมวดที่ 2: .co.th

8 เกณฑ์การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ “.th” จะเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี ้
8.1

ประเภทของคำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน แบ่งเป็ น 3 ประเภท เพื่อลำาดับสิทธิก่อนหลัง ผ้ส
้ มัคร
ต้องระบุประเภทคำาขอสมัครให้ถ้กต้อง

ประเภทของคำำขอฯ เรียงตามลำาดับจากสิทธิส้งสุดไปตำ่าสุด ดังนี ้
ประเภทที่ 1

(ลำาดับส้งสุด)

ชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ

หมายถึง คำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขอใช้ช่ อ
ื เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้วกับกรมทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย หรือ ชื่อเครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และมีผ้รับมอบอำานาจในประเทศไทย

ประเภทที่ 2
(ลำาดับรอง)

ชื่อเดียวกันกับ “.co.th”

หมายถึง คำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขอใช้ช่ อ
ื เดียวกันกับชื่อโดเมนระดับที่ 3
ภายใต้ “.co.th” ทีจ
่ ะมีผถ
้ ือครองรายเดียวกัน ทัง้ นีอ
้ า้ งอิงตามฐานข้อม้ลของทีเอชนิค
ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2561

ประเภทที่ 3

(ลำาดับสุดท้าย)

ชื่อธุรกิจเอกชน หรือ ชื่อรัฐวิสำหกิจ

หมายถึง คำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนตามชื่อที่ตรงกับชื่อนิติบค
ุ คลตามกฎหมายไทย
ไม่ว่าจะเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หรือ

กฎหมายอื่น

เช่น พระราชบัญญัติจด
ั ตัง้ รัฐวิสาหกิจ หรือ ชื่อนิติบุคคลทีจ
่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
และมีผ้รับมอบอำานาจในประเทศไทย
หมายเหตุ

✔

กรณีสมัครชื่อโดเมนประเภทที่ 2 ผ้้สมัครอาจอ้างอิงเอกสารเดิมที่ย่ น
ื ให้กับทีเอชนิคแล้วได้

✔

หากทีเอชนิคตรวจสอบพบเอกสารประกอบการยื่นคำาขอฯไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบ้รณ์ชัดเจน

SLD .TH ครัง้ ที่ 3/2561

เว้นแต่ กรณีเอกสารเดิมนัน
้ หมดอายุ ให้ผ้สมัครยื่นเอกสารที่เป็ นปั จจุบันเพิ่มเติม
จะถือว่าคำาขอฯนัน
้ เป็ นโมฆะ
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8.2

กรณีมีผ้ย่ น
ื คำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อที่ซาำ้ กัน

หากมีผ้สมัครขอใช้ช่ อ
ื โดเมนเดียวกัน

หรือชื่อคล้ายกันมากกว่าหนึ่งราย ม้ลนิธิฯจะใช้เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นด้วยลำาดับสิทธิดังทีก
่ ล่าวไว้แล้ว
ในข้อ 8.1 และจะใช้แนวทางเพิ่มเติมดังนี ้

8.2.1 ม้ลนิธฯ
ิ สงวนสิทธิให้บุคคล รัฐวิสาหกิจ หรือ ผ้้ถือครองเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียน
โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเป็ นลำาดับแรก

8.2.2 กรณีช่ อ
ื ซำา้ กันในคำาขอฯประเภทที่ 1 ม้ลนิธิฯจะให้สิทธิลำาดับแรกแก่ผท
้ ี่ได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา เว้นแต่จะมีเหตุผลอื่นตามสมควรที่กฎหมาย
กำาหนดไว้ เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของหลายคนและต่างคนต่างใช้เครื่องหมาย โดย
สุจริต ทัง้ นีใ้ ห้ค่้กรณีตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำาขอ ถ้าค่้กรณีมิได้ตกลงกันมาก่อน ให้
สิทธิเป็ นของผ้้ที่ย่ น
ื คำาขอเป็ นลำาดับแรก

8.2.3 กรณีช่ อ
ื ซำา้ กันในคำาขอฯประเภทที่ 3 ม้ลนิธิฯจะให้สิทธิลำาดับแรกกับ

ก) นิตบ
ิ ุคคลที่ได้รบ
ั การจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก่อนรายอื่นๆ ในกรณีที่เป็ น
นิติบุคคลเอกชน

ข) นิติบุคคลทีไ่ ด้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก่อนรายอื่นๆ ในกรณีที่
เป็ นนิติบุคคลประเภท รัฐวิสาหกิจ
8.3

กลุ่มคำาพิเศษ กรณีพบคำาขอฯ ที่ใช้คำาใดๆ ที่อย่้ภายใต้กลุ่มคำาดังต่อไปนี ้ ม้ลนิธิฯ จะจัดให้มีการพิจารณา
เพิ่มเติมโดยอาศัยคำาแนะนำาจากผ้้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับชื่อในกลุ่มคำานัน
้ ๆ
i.

คำาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือประชาคม (Community Name)

หมายถึง คำาที่อ้างถึง หรือ ใช้แทน การรวมตัวของกลุ่มคน หรือ กลุ่มความสนใจ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งบนพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือ สังคม ทีบ
่ ่งบอกเอกลักษณ์ ได้แก่

สัญชาติ ชาติพันธ์ุหรือเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม หรือ กลุ่มหรือต้นกำาเนิดทาง
สังคมหนึ่งๆ

ความเห็นทางการเมือง

สมาชิกภาพของชนกลุ่มน้อย

ความพิการ

อายุ

และ/หรือ กลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง และหมายรวมถึงคำาที่อ้างอิงถึงภาคส่วนเฉพาะอื่นๆ

ได้แก่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของชาติ (เช่น ธนาคาร เภสัชกรรม) หรือ ภาคส่วน
ที่อธิบายหรือมีการกำาหนดเป้ าหมายไปยังประชากรหรืออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
ii.

การทุจริตออนไลน์หรือการละเมิด

คำาที่เกี่ยวข้องทางภ้มิศาสตร์ (Geographic Name)

iii. คำาสาธารณะ (Public Name)

หมายถึง คำาสามัญที่สาธารณชนในรัฐทราบความหมายเป็ นการทั่วไป คำาที่ใช้ทั่วไปในชีวิต

ประจำาวัน หรือใช้เป็ นคำาที่ส่ อ
ื ความหมายตามหลักไวยากรณ์ร่วมกันของคนในสังคม เช่น
ชื่อสถานที่สาธารณะ ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น
iv. คำาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
v. คำาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศไทย
vi. คำาที่มีเสียงพ้องกันกับ

SLD

กระบวนการพิจารณาครัง้ นี ้

.th

ทัง้ กรณีพ้องกับชื่อที่เปิ ดใช้งานอย่้แล้วและชื่อที่อย่้ใน

รวมถึงคำาที่สะกดใกล้เคียงกันและอาจก่อให้เกิดความสับสน

หลงผิดต่อสาธารณชนในการแยกแยะความเป็ นเจ้าของกิจการของผ้้ประกอบการรายอื่น

vii. คำาที่ตรงกับชื่อหน่วยงานราชการ องค์กรนานาชาติ หรือ องค์กรพิเศษ ทัง้ กรณีคำาเต็มและ
คำาย่อ

viii. คำาใดๆที่คณะกรรมการพิจารณาชื่อโดเมนมีมติให้มีการหารือเพิ่มเติมโดยอาศัยคำาแนะนำา
จากผ้้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

SLD .TH ครัง้ ที่ 3/2561

หน้า 3/5

01 ต.ค. .2561

9 หลักเกณฑ์การตัง้ ชื่อโดเมน
9.1

ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9)

9.2

ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “ - ” (เครื่องหมายขีดสัน
้ ) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือ

9.3

โดยชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว

ตัวเลขได้ ทัง้ นี ้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำาดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้
ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็ นคำาสงวนและคำาเฉพาะ เช่น

•

คำาที่เกีย
่ วข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ทเี่ กี่ยวข้อง

•
•

คำาที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ

•
•

9.4

9.5

•
•

กับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
คำาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผ้หนึ่งผ้้ใด

หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด

การใช้คำาล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง

รวมไปถึง

คำาที่เป็ นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านัน
้

คำาหยาบหรือคำาทีผ
่ ิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำาทีม
่ ิได้เป็ นคำาหยาบโดยตัวเอง
แต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำา เป็ นต้น
คำาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

สามารถตรวจสอบคำาสงวนและคำาเฉพาะได้ที่ http://reserv.thnic.co.th/

กรณีขอจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อธุรกิจเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ

•

การตัง้ ชื่อโดเมนจำาเป็ นต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยอาจเป็ นชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

คำาหรืออักษรย่อที่เป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน

ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข

ทัง้ นี ้

กรณีขอจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้า

•

การตัง้ ชื่อโดเมนจำาเป็ นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการทัง้ ตัวอักษรและตัวเลข
(ไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายร้ปภาพเป็ นชื่อหรือคำาหรืออักษรได้)

10 การระงับข้อพิพาท

ในกรณีหากมีผ้ต้องการโต้แย้งผลการอนุมัติช่ อ
ื โดเมน

สามารถยื่นคำาร้องอย่างเป็ นทางการได้ที่

www.thnic.co.th/sld ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 การยื่นคำาขอโต้แย้งต้อง
แสดงหลักฐานเพื่อการพิส้จน์และต้องชำาระค่าธรรมเนียมสำาหรับการพิจารณาคำาขอจำานวน

20,000

บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ม้ลนิธิศ้นย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ค่าธรรมเนียมนีจ
้ ะได้รับการคืนเงินให้แก่ผ้ย่ ืน
ข้อโต้แย้งเมื่อคำาขอโต้แย้งเป็ นเหตุให้คำาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถ้กยกเลิก แต่หากคำาขอโต้แย้งไม่เป็ นผล จะ
ไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม

กรณีย่ น
ื ข้อโต้แย้ง หรือหลักฐานภายหลังระยะเวลาที่กำาหนด หรือไม่ถ้กต้อง

ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา และไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมด้วย

ม้ลนิธฯ
ิ จะดำาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการระงับข้อพิพาทจากผ้้ทรงคุณวุฒิ โดยจะเริ่มขัน
้ ตอนตัง้ แต่ วันที่

24 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการระงับข้อพิพาทได้ที่ www.thnic.co.th/sld
11 เงื่อนไขอื่นๆของประกาศนี ้

11.1 ม้ลนิธิฯขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงข้อกำาหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆในประกาศ
ฉบับนี ้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.2 คำาตัดสินของม้ลนิธิฯถือเป็ นที่สน
ิ ้ สุด

11.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินบริจาคจะไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

11.4 เงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ให้ถือเงื่อนไขตามนโยบายและขัน
้ ตอนของม้ลนิธิฯ

ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในเว็บไซด์ม้ลนิธิฯ http://www.thnic.or.th/policy-revised-edition-2018
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สรุปขัน
้ ตอนกำรเปิ ดให้บริกำรจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สองภำยใต้สกุล “.th”
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

1) ทุกท่านสามารถสมัครสมาชิกทีเอชนิค (THNIC membership) เพื่อยื่นคำาขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่
www.thnic.co.th/sld ระหว่าง วันจันทร์ที่ 01 ตุลำคม 2561 เวลำ 09:00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15
พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 24.00 น. (ตำมเวลำประเทศไทย)

2) ผ้้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบและชำาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับ บริษัท ที .เอช.นิค จำากัด ภายใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (กรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการชำาระเงินไปที่อีเมล sld@thnic.co.th)

3) ประกาศแจ้งคำาขอสมัครที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนในวันที่16 พฤศจิกายน 2561 ที่ https://www.thnic.co.th/th/sld/

4) คณะกรรมการพิจารณาชื่อโดเมนจะดำาเนินการพิจารณาคำาขอสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน
2561

5) ประกาศแจ้งผลการพิจารณาคำาขอสมัคร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ www.thnic.co.th/sld

6) คำาขอสมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ผ้้สมัครสามารถชำาระเงินบริจาคให้แก่ ม้ลนิธศ
ิ ้นย์สำรสนเทศเครือข่ำยไทย
เพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

7) กรณีมช
ี ่อ
ื โดเมนเข้าข่ายกลุ่มคำาพิเศษ

ม้ลนิธิฯจะจัดให้มีกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมโดยอาศัยคำาแนะนำา

จากผ้้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นผ้้เกี่ยวข้องกับชื่อกลุ่มคำาพิเศษนัน
้ ๆ

ระยะเวลาการพิจารณาชื่อโดเมนอาจถ้กขยาย

อีกหนึ่งสัปดาห์ และจะประกาศผลให้ทราบที่ www.thnic.co.th/sld

8) ในกรณีหากมีผ้โต้แย้งชื่อโดเมนทีไ่ ด้รับอนุมต
ั ิ ม้ลนิธฯ
ิ จะเปิ ดรับคำาโต้แย้ง ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการระงับข้อพิพาทจะเริ่มดำาเนินการพิจารณาคำาร้องตัง้ แต่วันที่
24 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป และจะแจ้งสถานะการระงับข้อพิพาทที่ www.thnic.co.th/sld
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